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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Kollégák!
Ebben az évben folytatjuk az „Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak 1919–
1944” konferencia-sorozatunkat, de némileg módosítva. Ennek megfelelőn a konferencia
címe az alábbiak szerint módosult:

XI. Újragondolt évtizedek (1914–1948) konferencia
2022. november 11. (péntek)
Szeged
A bővítés oka abban keresendő, hogy a magyar történelem sorsdöntő eseményeit (legyen
az győzelem vagy vereség) „relativizáló, önmarcangoló történetírás” újabb és újabb
elméletekkel/publikációkkal áll elő. A relativizálás jegyében publikálták, hogy a trianoni
területi elcsatolásokat pozitív eseménynek tekinthetjük, mivel a Magyar Királyság 1920-ban
megszabadult fejletlen perifériáitól, így lehetővé vált Csonka-Magyarország gyors gazdasági
fejlődése. Az önmarcangolás jegyében – az ún. globális történetírás irányzatának köpenyében
– pedig publikálták, hogy a dualista Magyar Királyság gyarmatosító nagyhatalom volt, mely
mind a Balkánon, mind saját határain belül kolonizációs politikát folytatott. Ezek az állítások
egyértelműen a magyar múlt durva eltorzítását jelentik!
Mivel úgy véljük, hogy a magyar történetírás egyik legfontosabb feladata a nemzeti
identitás és összetartozás eszméjének erősítése, szükségesnek tartjuk, hogy a 20. századi
magyar történelem fordulópontjait torzításmentesen bemutató konferenciákon újragondoljuk
az ország/nemzet sorsát meghatározó 20. századi eseményeket.
I. A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA
10.30–12.30 Plenáris előadások (az előadók felkérése folyamatban)
12.30–13.00 Könyvbemutatók (a bemutatandó könyvek kiválasztása folyamatban)
13.00–14.00 Ebéd és kötetlen szakember találkozó
14.00–18.00 Szekcióülések
Az alábbi szekciókba várunk jelentkezéseket:
1. SZEKCIÓ
A Nagy Háború 1914. július 28. – 1918. november 3.
2. SZEKCIÓ
Az összeomlás kora 1918. október 31. – 1919. november 16.
3. SZEKCIÓ
Horthy-korszak 1920. március 1. – 1944. március 19.
4. SZEKCIÓ
A tragédiák kora 1944. március 19. – 1948. június 12.
(német megszállás, szovjet megszállás, magyarellenes atrocitások a
szomszéd államokban, párizsi béke, koalíciós évek)
Gazdaságtörténet és geopolitika
5. SZEKCIÓ

II. PUBLIKÁLÁS
A plenáris előadásokat és a szekció-előadásokat lektorálás után a Közép-Európai
Közlemények 2023/1. és 2023/2 számaiban jelentetjük meg.
-------------------------------------------------------------------------III. RÉSZVÉTELIDÍJ
A részvételi díj 18.000 Ft (ez magában foglalja a publikálás, a catering és a szervezés
költségeit)
-------------------------------------------------------------------------IV. A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A következő oldalon található JELENTKEZÉSI LAP kitöltése és megküldése a
laszlo.gulyas65@gmail.com email címre.
-------------------------------------------------------------------------V. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. október 11.
-------------------------------------------------------------------------VI. A KONFRENCIASZERVEZÉS TOVÁBBI MENETE:
2022. október 14.
2022. október 28.
2022. november 2.

Értesítés a jelentkezés elfogadásáról/elutasításáról.
A számlakérő lapok kiküldése.
Az előzetes konferencia program kiküldése.
A végleges konferencia program kiküldése.

-------------------------------------------------------------------------VII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE:
Az alábbi email címen és/vagy telefonszámom:
laszlo.gulyas65@gmail.com
06-30-3747-841

Prof. Dr. Gulyás László, a Szervező Bizottság elnöke
Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására
c. egyetemi tanár, Kodolányi János Egyetem
c. egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem
Telefon: 06-30-3747-841
Email: laszlo.gulyas65@gmail.com
Postacím: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 37.
Honlap: www.vikek.eu

Szeged, 2022. szeptember 7.
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